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 .سم
  للي أحسن هللا

 بسم هللا الرحمن الرحيم
نا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبي

  أجمعين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 

 : القضاء في الحمالة والحولباب
لنه لن أفلس  ى الرجل بدين له عليه:يل الرجل عليقول: األمر عندنا في الرجل يح قال يحيى: سمعت مالكا  

نه ال يرجع على صاحبه  ،الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء وا 
 األول.

 : وهذا األمر الذي ال اختالف فيه عندنا.-رحمه هللا-قال مال  
فإن الذي تحمل  ،المتحمل أو يفلس ثم يهل  ،قال مال : فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر

 له يرجع على غريمه األول.
  له وصحبه أجمعين، أما بعد:وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ اللهم صل

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 : القضاء في الحمالة والحولباب

 هي الحوالة.فهو الضامن، والحول  :الحمالة: الضمان، والحميل
في الرجل يحيل الرجل "وفي عملهم في المدينة  ،يعني في اجتهاده "يقول: األمر عندنا يحيى: سمعت مالكا  قال "

فليحتل، يعني فليقبل  ءفمن أحيل على ملي ،يحيل الرجل إذا كان المحال عليه ملياً  "على الرجل بدين له عليه
، فجاء زيد لحوالة إذا كان لزيد بذمة عمرو ماالً وهذا تقدم ذكره، فا ،الحوالة، يجب عليه أن يقبل، إذا كان ملياً 

 أو غير ذلك، فإن كان ملياً  ملياً  إما أن يكون غنياً  ووبكر ال يخل ،فأحاله على بكر بهذا الدين ،يتقاضى المال
ه أن يقبل الحوالة رضا المحال، بل علي لهذا األمر ال يشترط اً حوالة، وكثير من أهل العلم تحقيقلزمه قبول ال

 ، أمايعني ليقبل الحوالة، شريطة أن يكون ملياً  ((فليحتل)) :-عليه الصالة والسالم-لقوله  أم لم يرض؛رضي 
 ، فال يلزمه أن يقبل.، فإن ماله يكون عرضة للتلفءإذا كان غير ملي



ة ألنه بالحوال "نه لن أفلس الذي أحيل عليه: لاألمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه"
، فذمته ثم بدين المحال عليه ثانياً  ،برئت ذمة المحيل، والمحال عليه ذمته مشغولة، مشغولة بدين المحيل أوالً 

 مشغولة، وأما المحيل ال سيما إذا اشترطنا عدم رضا المحال، فإن ذمته قد برئت للخبر الذي فيه األمر.
فليس "يترك في تركته ما يفي بهذا الدين  يعني لم "نه لن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء"ل

وأنه " ألن ذمته برئت، وانتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه "للمحتال على الذي أحال أي شيء
ثم تبين في  ء،، أما إذا كان في ظاهر األمر مليحقيقة وحكماً  هذا إذا كان ملياً  "ال يرجع على صاحبه األول

وهو ليس كذلك، أو  ،عنده األموال يتظاهر بالثراء، ويوحي للناس أن ؛ ألن بعض الناسءيالنهاية أنه ليس بمل
 ال يلزمه قبول الحوالة. فإنه حينئذ   ،العكس
  ".وهذا األمر الذي ال اختالف فيه عندنا"يقول: 

و مبلغ يضمن له، لزيد على عمر  "له الرجل بدين على رجل آخر -يعني يضمن- قال مال : فأما الرجل يتحمل"
طالبه زيد، طالب عمرو بالمال، فقال: أنا اآلن ما عندي ، فبذمة عمرو مبلغ من المال ألف ريال لزيد ،من المال

كفيل، حميل، يغرم المال إذا عجزت ثم يقبله زيد، فبعد ذلك هو مخير  ،غارم ،لكن أحضر لك ضامن ،شيء
ن لم تبرأ ذمة المحتمل عنه، ما زال الد نما الضامن الحميلبمطالبة أحدهما، وا  إنما هو زيادة في  ين في ذمته، وا 

  ، أو يطالب هذا.التوثقة، فله أن يطالب هذا
وهذا  "على غريمه األول فإن الذي تحمل له يرجع ،أو يفلس"يعني الضامن الغارم يهلك  "ثم يهل  المتحمل"

 لدين.فإن ذمته قد برئت من ا ،مثلما ذكرنا أن ذمته لم تبرأ بخالف من أحيل عليه
 طالب:......
 .ءما صار ملي
 طالب:......
 الغني المستعد للدفع. ء، المليء، المماطل ليس بمليءما صار ملي

 أحسن هللا للي . 
 وبه عيب القضاء فيمن ابتاع ثوبا   :باب

 هد عليهفش   ،وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع يقول: لذا ابتاع الرجل ثوبا   سمعت مالكا   :قال يحيى
من تقطيع ينقص ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد  وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا   ،بذل 

ن ابتاع رجل ثوبا   ،على البائع وبه عيب من حرق أو  وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه لياه، قال: وا 
فالمبتاع بالخيار لن شاء  ،أو صبغه ،هوقد قطع الثوب الذي ابتاع ،فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذل  ،عوار

ن شاء أن  ،أو العوار من ثمن الثوب ،أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق  يغرم ما ويمس  الثوب فعل، وا 
نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذل  بالخيار، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب 

ن شاء  فالمبتاع بالخيار ،يزيد في ثمنه صبغا   لن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وا 
فإن كان ثمنه عشرة  ؟وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار ،للذي باعه الثوب فعل أن يكون شريكا  



كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى  ،وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم ،دراهم
 كون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب.حساب هذا ي
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 وبه عيب : القضاء فيمن ابتاع ثوبا  باب
 وجد به عيب. البيتفلما وصل إلى  ،، أخذه ولم ينظر فيه النظر الكافي في المحلفوجد به عيباً  اً اشترى ثوب

يتصور بكثرة، خاط  الحرق  "ب من حرق أو غيرهوبه عي يقول: لذا ابتاع الرجل ثوبا   قال يحيى: سمعت مالكا  "
وجهزه للزبون، وغسله ثم كواه بعد ذلك، ليكون أفضل، ثم المكوى أحرق الثوب، وقال: هذا شيء يسير ما  ،الثوب

  لما وصل إلى البيت وجد هذا الحرق.يؤثر، إن شاء هللا ما عليه، فعرضه أعجب الزبون فأخذه، 
البائع عرف أن المكوى أثر  "به عيب من حرق أو غيره، قد علمه البائع ثوبا  "يعني اشترى  "لذا ابتاع الرجل"

 علمه عيب بعد أنوكتم هذا ال ،ن شاء هللا ما يؤثر هذا وال عليهإ في هذا الثوب، أحرق هذا الثوب، لكنه قال:
ى كتمه هذا دم علفأخبره، ن لمبتاع، المشتري، أو ندم على ذلكيعني مصر على أن ال يخبر ا هد عليه بذل "فش  "

من تقطيع ينقص ثمن  فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا   ،وأقر به ،هد عليه بذل فش  " العيب فأقر به واعترف
 فصار فيها تلف، فيها عيب، فيها خرق، والخرق كثيراً  ،جيء بالثوب، الثوب القطعة الكبيرة من القماش "الثوب

في الثوب،  يخرج منها مسمار، فيحدث عيباً  ،صناديقما يأتي في األقمشة من المسامير التي توضع في ال
 .في الثوب، وهذا كثير يحدث خرقاً 

على هيئة طول، يسمونه طول أو طاقة، العيب في آخره، علمه  الثوب مطوي  "فيه الذي ابتاعه حدثا   فأحدث"
يقطعها  ،ب، يلبسهان يقطعه ثياصا الذي يطوى عليه، الذي ابتاعه يريد أمن جهة الع ،فجعله في اآلخر ،البائع

فال يطلع على العيب إال بأن يقطع منها أكثر من قطعة، إلى أن يصل إلى اآلخر،  ،ما يحلها بالكامل ،تدريجياً 
فهو رد على البائع، وليس على الذي ابتاعه غرم " ما علم إال في النهاية "ثم علم المبتاع بالعيب"ولذلك قال: 

  ، فكتمه عن المشتري.لم بهذا البيعالذي ع عقوبة للبائع "في تقطيعه لياه
ن ابتاع"قال:  هد ما شُ  "فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذل  ،وبه عيب من حرق أو عوار رجل ثوبا  " اشترى  "وا 

، خلت المسألة عن البينة وعن االعتراف ..يعني مع "زعم أن الذي باعه أنه لم يعلم بذل " عليه ببينة وال اعترف
يعني من  "وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه أو أحدث فيه حدث" أنه ما علم بذلك ياً بقي اليمين، يحلف يمن

لما جلده ذهب به إلى المجلد،  ،اشترى كتاب، والكتاب يحتاج إلى تجليد ،األمثلة الظاهرة ومناسبة بالنسبة لكم
 ن أنه ال يدري، لكن أحياناً إلى نصفه، إذا به سقط ملزمة أو بياض، البائع يغلب على الظ وبدأ يقرأ فيه، وصل

يعرف العيب، يأتي به الزبون  -باعة الكتب- خر ورده عليه، ويدري، بعض الباعةيدري، يصير اشتراه شخص آ
مع الكتب  ة، يأخذه منه ويضعه في الدوالبالذي اشتراه، ويقول: هذا بياض يا أخي شوف، أو نقص ملزم

ما دام فيه عيب يقول: ال،  ه، وبعض الناس من ورعا يحصلهذ ويبيعه على أساس أنه ال عيب فيه، ،الجديدة
هذا أخذ الكتاب واشتراه يتصور أنه ال يعلم،  وحينئذ   يأتي العامل فيأخذه ويرده إلى..، وقدخلوه على جنب، 

 العيب، والبائع ال يدري. ، ثم تبينوجلده



ن ابتاع رجل ثوبا  "يقول:  وقد قطع الثوب  ،أنه لم يعلم بذل  وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه وا 
لن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار  ،بالخيار -المشتري – فالمبتاع ،أو صبغه ،الذي ابتاعه

نقص  ، أو ظهر العيب بالكتابشر، فحط عنه عشرة دراهماشتراه بمائة وبه حرق، تعادل العُ  "من ثمن الثوب
  كنه معيب ما يستحق إال خمسين.ة، لملزمة، الكتاب سليم يستحق مائ

 ،فعل الثوب ويمس  الثوبفالمبتاع بالخيار لن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن "
ن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب البائع ال يدري بالعيب؛ ألنه لو عرف قطع و  "وا 

في جهل هذا العيب، لكن في هذه الصورة ال يدري، يشتركان يه، يرد عل العيب قبل ذلك في الصورة الماضية
 ،فالمشتري يتصرف، بما ينقص السلعة، وقد يتصرف بما يزيدها، على ما سيأتي، إذا تصرف بما ينقص السلعة

  .ويدفع األثر الذي تسبب عن تصرفه ،إما أن يمسك الثوب ويأخذ األرش، أو يرد الثوب
ن شاء أن يغرم ما نقص ال" يعني الخيار  "تقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذل  بالخياروا 

يزيد في  مثلما قلنا في الكتاب جلده تجليداً  "يزيد في ثمنه فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا  "لمن؟ للمشتري 
ن " و الكتابيعني أ "فالمبتاع بالخيار، لن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب"ثمنه  وا 

وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه  ،للذي باعه الثوب فعل شاء أن يكون شريكا  
لما جلد الكتاب بخمسين ريال  "عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كان شريكين في الثوب

يستحق خمسين ريال،  :قيل ؟الكتاب وبه هذا العيبفلما ظهر العيب، قيل: كم يستحق  ،وقد اشتراه بمائة ،مثالً 
ن اتفق م كان شريكاً  لي من قيمة أو اخصم  ،ف ليع البائع وقال: احذله، النصف للبائع والنصف للمبتاع، وا 

  .فاألمر ال يعودهما الكتاب قدر هذا العيب
للبائع لصاحب  "الثوبوثمن ما زاد في الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في  ،فإن كان ثمنه عشرة دراهم"

لكل واحد منهما " بوزاد من قيمته له الثلث، وقل مثل هذا في صورة الكتا الثوب الثلثان، وللثاني الذي صبغه
 "فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب" ، والثاني له الباقي أو العكسلهذا الثلث "بقدر حصته

لكن ليس برغبة للناس، فماذا السلعة ما يزيدها عنده، ما يرغب هو، نه لو تكلف وظن أنه محسن، وفعل ب: إوقلنا
ثلث القيمة، هذا مقبول، لكن جلده تجليد ال يريده  للكتاب، جلده فزاديعني التجليد مطلوب  ؟شريك :يقال يقال؟

، راً اخف المجلد من الجهات األربع، وجلده تجليداً  ه، ذهب إلى المجلد فقصأحدث فيه عيوب ،الناس، تصرف فيه
ما  وال فلس، ؟ ال يقاومه، بعض الناس ما يستحق شيء،نقول: هذا التجليد يقاوم العيب الذي أحدثه في الكتاب

 كل حال هذه األمور تقدر بقدرها، وكل قضية لها حكمها، نعم.مقصوص، على دام 
 أحسن هللا للي .

 لح  ما ال يجوز من الن   :باب
 " ميد بن عبد الرحمن....حدثني يحيى عن مال  عن ابن شهاب عن ح"

 ، نعم.ل، نحل ينحل نحالً المصدر نحْ  يجوز أيضاً  ،النحل: جمع نحلة
 أحسن هللا للي .



-ما حدثاه عن النعمان بن بشير ن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنهع
فقال: لني  -صلى هللا عليه وسلم- أتى به للى رسول هللا أنه قال: لن أباه بشيرا   -مارضي هللا تعالى عنه
فقال:  ((أكل ولد  نحلته مثل هذا؟)): -صلى هللا عليه وسلم-كان لي، فقال رسول هللا  نحلت ابني هذا غالما  
 .((فارتجع)): -صلى هللا عليه وسلم-ال، فقال رسول هللا 

صلى هللا -زوج النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-حدثني مال  عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة 
من ماله  كان نحلها جاد عشرين وسقا   -رضي هللا تعالى عنه-أنها قالت: لن أبا بكر الصديق  -عليه وسلم

 ، وال أعز علي فقرا  بالغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب للي غنى بعدي من   
ني كنت نحلت  جاد عشرين  نما هو اليوم مال  ،جذذتيه واحتزتيه كان ل    فلو كنت   ،وسقا  بعدي من ، وا  وا 

نما هما أخوا  وأختا  : فقلت يا -ارضي هللا تعالى عنه-فاقتسموه على كتاب هللا، قالت عائشة  ،وارث، وا 
: وهللا لو كان كذا وكذا لتركته، لنما هي أسماء فمن األخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، أراها أبت  

 جارية.
-وحدثني مال  عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب 

قال:  ، فإن مات ابن أحدهمثم يمسكونها ،قال: ما بال الرجال ينحلون أبناءهم نحال   -رضي هللا تعالى عنه
ن مات هو قال: هو البنيمالي بيدي لم أعطه أحدا   لياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي  قد كنت أعطيته ،، وا 

 نحلها حتى يكون لن مات لورثته فهي باطل.
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 لح  ما ال يجوز من الن   :باب
أي عطية بال عوض، وفي هذا كتاب الملل والنحل،  صدر، نحل ينحل نحال، ويجوز النحل جمع نحلةالنحل م
 مصدر.الل ، والنحْ نحلة، فالنحلة جمعها نحلجمع يعني 
بن  حدثنا يحيى عن مال  عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد": -رحمه هللا-قال 

صلى هللا -أتى به للى رسول هللا  أنه قال: لن أباه بشيرا   النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير
-أتى به للى رسول هللا  أن أباه بشيرا  " طي، والمعطى النعمانالناحل والمعهذا هو  أن أباه بشيراً  "-عليه وسلم

أنه نحله حديقة، وكان  :وفي بعض الروايات "كان لي فقال: لني نحلت ابني هذا غالما   -صلى هللا عليه وسلم
إنها ال تربيه حتى تنحله وتخصه  ، وقالت:رضيعاً  ؛ ألنه كان صغيراً ، أمه طلبت أن ينحلهذلك بطلب أمه

ثم رجع فيها،  ،فنحله هذا الغالم أو تلك الحديقة، على ما جاء في بعض الروايات، أو أنه نحله الحديقةبشيء، 
لئال ترجع كما رجعت في الحديقة، على كل  ؛-صلى هللا عليه وسلم-الغالم فقالت له: أشهد رسول هللا  ثم نحله

 حال الروايات تدل على شيء من هذا.
 "((أكل ولد  نحلته مثل هذا؟)): -صلى هللا عليه وسلم-فقال رسول هللا  ،ن ليكا لني نحلت ابني هذا غالما  "

-فقال: ال، قال رسول هللا  ((أكل ولد  نحلته هذا؟))" لك:له أوالد، ثم بعد ذ ؟ نعميعني هل لك من ولد غيره
فإني ال  ،غيري  أشهد على هذا))وفي رواية:  ((ال تشهدني))وفي رواية: " ((فارتجعه)) :-صلى هللا عليه وسلم

 .((أشهد على جور



دليل على وجوب التسوية بين األوالد في العطية، وأن التفريق بينهم حرام،  -الحديث هو متفق عليهو - في الخبر
الميل إلى أحدهم دون بعض حرام، إذا كان لذواتهم، زيد له ثالثة أبناء عمرو وبكر وخالد، قال: يعطى خالد 

عمرو وال بكر، ما يعطون، هذا ال يجوز بحال، لكن لو قال: يعطى طالب العلم  وال يعطى زيد وال ،مبلغ كذا
العلة مرتفعة، ويكون في هذا  على العلم، إذا نظرنا إلى الوصف تكون حينئذ   الوصف ال بالشخص تشجيعاً ب

ز أن الوارث ال يستحق وصية، ال يجو  ((ال وصية لوارث)) :الحث على ما ينفع، ولذا جاء في الحديث أيضاً 
لطالب العلم، يدخل  -ريع الوقف أو الوصية- ون بعض، لكن إذا قال: مصرف الريعيوصي لبعض ولده د

  .ال سيما مع الحاجة ،أولياً  أوالده دخوالً 
فدل على أن  "((فارتجعه)): -صلى هللا عليه وسلم-فقال: ال، قال رسول هللا  ((أكل ولد  نحلته مثل هذا؟))"

أن أعطى ولده ألف إذا حصلت التسوية بين األوالد، بإال  والعود فيها، اللهم ،اعهاعطية يجب إرجمثل هذه ال
 ألف، هذاعلى ال، أدفع للباقين قال: حرام عليك تعطي واحد وتترك الباقين، ارتجع هذا األلف،  ريال، ثم قيل له:

ع لكل واحد؛ ألن المقصود ا دفارتفع حكمه، فإذ تسوية، ال مانع من مثل هذا، فاألمر باالرتجاع إذا ارتفعت علته
 ((واعدلوا بين أوالدكم))وفي رواية:  ((وسووا بين أوالدكم ،اتقوا هللا))ألنه جاء في بعض طرق الحديث:  التسوية؛

من يرى أن الولد من الذكر واألنثى سواء، سواء كانت أنثى أو ذكر، فإذا  ((سووا بين أوالدكم))ويستدل بقوله: 
هذا مقتضى تعطى فاطمة ألف ريال، سووا  ريال، اء، أعطي زيد من األوالد ألفأعطوا يعطون على السو 

 .التسوية، واألوالد يشمل الذكر واألنثى
 والزينة؟للنساء مثل الذهب اآلن، في العينيات مثل السيارات طالب: أحسن هللا للي : 
، البنت يزوجارة، يحتاج إلى زواج يعطى ما يناسبه، الكبير يحتاج إلى سيارة اشتر له سي الحاجات األصلية، كل

ما يلزم التسوية في الحاجات األصلية،  ،ال سيارة؟ ىيشترى لها ما يناسبها، الرضيع يعطى حليب وحفايظ، يعط
  ؟نعم

 طالب:......
والد ص،، بالوصف، ما ينص على يعطى الفقير من األال، ألنه فقير يعطى،  ؛بالوصف، تقول: ابني فالن

  االسم.
 ...طالب:...

 .هذا جور، هذا ميل
 طالب:......

 تخصيص إيش؟
 طالب:......

 ما فيه إشكال، كأنه وصف، المرض وصف.
 طالب:......

حاجة أصلية، حاجة أصلية، مثلما يعطي هذا مصروف المدرسة، وهذا  فيه ما يمنع، إذا أعطاه عالج هذه ما
 يعطيه ما يحتاجه.



 طالب: ألنه عاجز.
للمحتاجين من أوالده ما عليه  منجزاً  ووقفه وقفاً  ، لكن لو اشترى بيتاً مإال بإذن إخوانهبيت  لهمال، ال، ما يشيل 

 شيء.
 طالب:......

ذا كان باسمه وأجرهم أجرة، يعطى البنات مثل األجرة.  إذا بنى وملكهم يعطيهم، إذا بنى وملكهم، وا 
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ألن العلة مرتفعة. م؛هدو األمر ال يع منهم إذا أذنوا ألبيهم أن يخص واحداً 
 طالب:......

سحاق وجمع من أهل العلم..  .هذا قول الجمهور، لكن أحمد وا 
 طالب:......

 إيه.
 طالب:......

ال يشهد  منزلته مرتفعة -عليه الصالة والسالم-الرسول  ؟الجمهور يقولون: أشهد عليه غيري، يجوز يشهد غيره
 إنما هو ردع وزجر إذنه بالشهادة لغيره ذن لغيره أن يشهد فهو ليس بحرام، مع أنوال على المكروه، وما دام أ

َمل وا} ت م   َما اع  ئ  ن كان قال بهال، ال ؟في هذا إذنعاد  فصلت[ سورة( 04)] {ش  كثير من أهل  ، قول الجمهور وا 
 العلم مرجوح.
 طالب:......

هذا يؤخذ منه أنه يسوى بين البنت والولد، ما  ((بين أوالدكموسووا  ،اتقوا هللا)) سووا بين البنت والولد :ما يقال
 فيه نص يقول: سووا بين البنت والولد، ال.

 طالب:......
 ؟هاه

 طالب:......
 .((سووا بين أوالدكم))الرواية: 

 طالب:......
معارضته  لكن ،والبنت الولد يطلق على الولدنعم  ..، بعضهم يقول مثل هذاإيه ما يخالف، لكن ما يأتي نص

وهذا قول معتبر عند أهل العلم، فتعطى البنت نصف  ،في المواريث نخص الولد باالبن -جل وعال-لقسمة هللا 
 ما يعطى الولد.

صلى هللا عليه -زوج النبي  بن الزبير عن عائشة وحدثني مال  عن ابن شهاب عن عروة": -رحمه هللا-قال 
أي ما يجد منه ويتحصل منه، يعني  "لها جاد عشرين وسقا  أنها قالت: لن أبا بكر الصديق كان نح -وسلم



موضع  "من ماله بالغابة" نقي يصفو منه عشرون وسقاً و على رؤوس النخل، لكنه إذا جز وخلص  أعطاها تمراً 
الغابة، فلما  :موقع هناك اسمه، أو عشرين كيالً  قريب من المدينة، يعني خمسة عشر أو ستة عشر كيالً 

قال: وهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب " ، وقرب أجلهورأى العالمات ،رت أبا بكر الوفاةحضرته الوفاة، حض
بعدي  علي فقرا  "يعني ال أشق على نفسي  "وال أعز" هو يحب أن تكون ابنته غنيةيعني  "للي غنى بعدي من 

ني كنت " األخيار مرج، على الفقر حتى عند ، راج،أن الغنى راج، حتى عند األخيار وهذا يدل على "من  وا 
ألن الهبة والعطية ال تثبت  "، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان ل جاد عشرين وسقا  "أعطيتك بدون مقابل  "نحلت 

فلم تثبت لها، وهذا من أدلة الجمهور في عدم وجوب التسوية والتعديل، هذا فعل  ،إال بالقبض، هي ما قبضت
 يقول بالتحريم يقول: إنه برضاهم؛ ائر إخوانها وأخواتها، ومندون سعائشة  ، وأعطىوخليفة راشد ،أبي بكر

 ومع ذلك لما لم تحز ولم تقبض رجع فيه.أنه أرضاهم، لتتفق النصوص، 
نه برضاهم، وسنة الخلفاء ، ويقال فيه ما قيل في هذا: إدون سائر إخوانه وهب ابنه عاصماً  وعمر أيضاً 

بها فيما ال يعارض المرفوع، فإن عارض المرفوع فاحتمال أن الخبر  الراشدين إنما محلها في االقتداء واالستنان
 إال بالقبض. أن الهبة ال تثبت واالحتمال الثاني أنهم استأذنوا في ذلك، وهذا يدل على ،لم يبلغهم

نما هو اليوم مال وارث" والعطية في  ،ه وأقبضه، صارت العطية من اآلن: اآلن أنا أجذلو قالت "كان ل ، وا 
 لموت ال تص،.مرض ا

نما هما أخوا  وأختا " نما هو اليوم مال وارث، وا   مات عن هؤالء الخمسة، اثنان -رضي هللا عنه-أبو بكر  "وا 
ألنه صار تركة، فيقسم على كتاب هللا للذكر مثل حظ  "فاقتسموه على كتاب هللا" من الذكور وثالث من البنات

 األنثيين.
يعني مراعاة لحقك في البر، وأن يكونوا في برك  "كان كذا وكذا لتركته وهللا لو : يا أبتقالت عائشة: فقلت"

 ، الذي أمر الولد ببر والده.-جل وعال-مراعاة لحق هللا  وأيضاً  ،وأن ال يجد أحد في نفسه عليك شيئاً سواء، 
ب لتطي يعني لو كنت قد حزته وقبضته لتركته، يعني عندي محيز في بيتي لتركته، "وهللا لو كان كذا وكذا"

  النفوس، ويرضى الجميع عن الميت.
فمن األخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن "وهي أكبر منها ما عندها إال أسماء، ألن  "لنما هي أسماء فمن األخرى؟"

األخرى مع أسماء بنت عميس، والذي في بطنها أراها جارية، أظنها جارية،  بنت خارجة هذه زوجته "بنت خارجة
مات يستدل بها على ما في البطن؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ هو اآلن يبي يقتسمونه يعني هل هناك من عال

يترك األحظ له، قالوا: إن أبا بكر قد اعتمد  ،وينتهون، ميراث الحمل معروف، يترك األحظ من ذكرين أو أنثيين
ال ال يعلم ما في األرحام إال هللا  الوسائل و رق ، والط-جل وعال-في ذلك على رؤيا، فجاءت كما توقع، وا 

 وبعد إطالع الملك. ،واألجهزة الحديثة يستطيعون تمييز الذكر من األنثى، بعد نفخ الروح
عمر بن الخطاب  ن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنوحدثني مال  عن ابن شهاب عن عروة ب": قال

قال: مالي  ، فإن مات ابن أحدهمهاثم يمسكون" يعطونهم ثم يمسكونها" قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحال  
ما دام يذكر هذه يتركها عنده، من أجل إيش؟ يستمر في الخدمة،  ،يعطيه هذه العطية ويخليه عنده "بيدي



واستلمها احتمال أن يكون مثل  ،أو جادت نفسه بها، لكن لو قبضها ،وأنه كلما أرضى الوالد زاد فيهاالنحلة، 
  .ما خص بهذا إال ليخدمفغيره، 
فإن " إمساكها ال شك أنه وسيلة ضغط على الولد "ثم يمسكونها ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحال  "فيقول: 

وهو  "قال: مالي بيدي" ألنه إنما أعطاه ليخدمه وانتهت الخدمة "مالي بيدي :قال" مات الولد "مات ابن أحدهم
ن مات هو" كغيره من الورثة، لم أعطه أحداً  نما قربت وفاته ،ما مات فعالً  يعني دنت وفاته، "وا  ، ورأى وا 

من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون لن مات فهو " "قال: هو البني قد كنت أعطيته لياه" العالمات
 "لورثته فهي باطلة تفلم يحزها التي نحلها حتى يكون لن ما"يقول:  "فهي باطل" فهذه النحلة للورثة "لورثته

 ، نعم.عود إلى أصل مال الميتإنما ت يعني ال تنفذ،
 ما ال يجوز من العطية :باب
 ثابتة فإنها ،عليها فأشهد ،ثوابها يريد ال عطية أحدا   أعطى فيمن عندنا األمر ::يقولمالكا   سمعت :يحيى قال

  .أعطيها الذي يقبضها أن قبل المعطي يموت أن لال ،أعطيها للذي
ن :قال  .أخذها صاحبها بها عليه قام لذا له ذل  فليس ،عليها دأشه أن بعد لمساكها المعطي أراد وا 
 عرضا   ذل  أعطاه أنه له يشهد بشاهد أعطيها الذي فجاء ،أعطاها الذي نكل ثم عطية أعطى ومن :مال  قال
 حلف يحلف أن أعطي الذي أبى فإن ،شاهده شهادة مع أعطي الذي أحلف حيوانا   أو ورقا   أو ذهبا   أو كان

ن ،المعطي  له يكن لم فإن ،واحد شاهد له كان لذا عليه ادعى ما المعطى للى أدى أيضا   يحلف أن أبى وا 
 .له شيء فال شاهد
ن ،بمنزلته فورثته المعطى مات ثم ،ثوابها يريد ال عطية أعطى من :-رحمه هللا- مال  قال  المعطي مات وا 
 ،يمسكها أن المعطي أراد فإن ،يقبضه لم عطاء أعطي أنه وذل  ،له شيء فال عطيته المعطى يقبض أن قبل
 .أخذها صاحبها قام لذا له ذل  فليس أعطاها حين عليها أشهد وقد

 : -رحمه هللا-يقول 
 باب: ما ال يجوز من العطية

 ، فرق بين العطية والنحل والهبة و...ما ال يجوز من العطية، والباب السابق، ما ال يجوز من النحل
 ....طالب:....

 إيش؟
 صدقة.الو الطالب: 

 إيش؟
 ....الطالب:....

 ال الوصية معروفة أنها حكمها يختلف، عندنا هبة وعطية وهدية ونحل.
 صدقة.طالب: 

 .-جل وعال- الصدقة يقصد بها وجه هللا
 طالب: ما تدخل.



 الصدقة إنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، الهدية والهبة والعطية كلهاو ال ما تدخل، يقصد بها وجه هللا، 
إال أن النحل فيما ال يرجى  تكون لألغنياء، كما تكون لغيرهم، النحل والعطية والهبة والهدية معانيها متقاربة،

، والعطية فيما يرجى ثوابه، والهدية هي التي يتحبب بها إلى الغير، والهبة يخصها بعضهم بما يكون بنية ثوابه
 الثواب، يعني إنما أعطاه ليرد عليه.

 وقد يوضع بعضها موضع بعض. ،ألفاظها متقاربةعلى كل حال هي 
 يقول: 

  باب: ما ال يجوز من العطية
فأشهد عليها فإنها ثابتة  ،عطية ال يريد ثوابها يقول: األمر عندنا فيمن أعطى أحدا   قال يحيى: سمعت مالكا  "

 فإنه يرجع فيها إذا لم بأعطاه بنية الرجوع عليه بالثوا يعني ال يجوز له الرجوع فيها، لكن إن "للذي أعطيها
 .إذا قامت القرائن والشهود الدالة على ذلكيثبه، 

ن أراد ا" كما تقدم "فإنها ثابتة للذي أعطيها لال أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها" لمعطي قال: وا 
عليه بها  فليس له ذل ، لذا قام" ألنه رجوع وعود في هبته "فليس ذل  له لمساكها بعد أن أشهد عليها

إذا أتى بالبينة بالشهود فإنه يأخذها بالحكم، ما دام الشهود يشهدون بأنه أعطاه إياها انتهى  "صاحبها أخذها
 أمرها.

 "ثم نكل الذي أعطاها جحد وأنكر قال: ما أعطيته شيء "قال مال : ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها"
فزيد يعطي يعني في كثير من التصرفات يحصل اللبس،  " فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذل

أنا ما أعطيتك إياه ملك، أعطيتك تستفيد وترجعه، أو  :المعطي أخذه، فقال زيدبدون صيغة، يمده في زميله كتابه
تتصف، وتطلع عليه وتعيده، وهذا يحصل كثير، واآلخذ يقول: ال، أنا أخذته على أساس أنه عطية، وال يجوز لك 

قد يعطيه  ن الصادق عمرو في نفس األمر، نعمجع، وقد يكون في نفس األمر الصادق زيد، وقد يكو أن تر 
وال صيغة تدل على أنها عطية، وال أنها عارية، ثم بعد ذلك إذا لم تكن ثمة بينة فإنه  ،العطية ثم يندم على ذلك

 .فإنه ليس له أن يعود فيها يعود فيها، أما إذا كان هناك بينة شهود يشهدون أنه أعطاه إياه تمليكاً 
أو  كان أو ذهبا   عرضا   عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد أنه أعطاه ذل  ومن أعطى"

قضى بالشاهد مع  -صلى هللا عليه وسلم-ألن النبي  "، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهدأو حيوانا   ورقا  
ألن البينة بشاهد واحد  "ن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطيفإ" ، واليمين في مقام الشاهد الثانياليمين

فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ومعه شاهد حلف "من ال شيء أضعف من أن يقوم بها الحق، لكنها أقوى 
ن أبى أن يحلف أي" ينة ضعيفة، ال يقوم بمفردها الحقألن الب "المعطي أنه ما أعطى أدى للى المعطى ما  ضا  وا 

ن كانت ناقصة "ادعى عليه ن كانت ناقصة أقوى من ال شيء، فاألصل أن يحضر  ،ألن الشهادة وا  البينة وا 
يحلف، شاهد مع يمينه، رفض أن يحلف تعاد، ترد اليمين على المعطي، إن  ، ما وجد إال شاهدالبينة بشاهدين

  ألنه أقوى من ال شيء. ؛حلف قاوم الشاهد، إن لم يحلف قلنا: ال يهدر الشاهد
ن " لم يكن له شاهد واحد فال  شاهد واحد، فإنله أبى أن يحلف أدى للى المعطى ما ادعى عليه لذا كان وا 

  ى، ال شاهد له ألن هذه مجرد دعوى.ألنها مجرد دعو  شيء له"



، أو وقلنا: إنه يستحقها إذا قبضها "قال مال : من أعطى عطية ال يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته"
ن مات المعطي قبل  ،ثم مات المعطى فورثته بمنزلته" ينة بأنه أعطيهاقامت الب أن يقبض المعطى عطيته فال وا 
 عطاء لم يقبضه، وفي قصة أبي بكر مع عائشة "وذل  أنه أعطي عطاء لم يقبضه"على ما تقدم  شيء له"

 دليل على ذلك.
إذا وجدت البينة فقد خرجت من يده  "ذل فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له "

 إذا قام صاحبها أخذها، يعني متى ما أحضر البينة فإنه يأخذها، نعم.
 نشوف األسئلة.
 طالب:......
 ؟هم بينات هم
 طالب:.......

 ؟البينة يعني على علم ،مقاضاة هل في
 طالب:.......

 ال، ال تجعلوا هللا عرضة أليمانكم. ،ال
هبة أتقرب بها للى هللا تعالى، ومن ثم عاد  :وقال ،من المال ثم عفا عنه مبلغا   سانا  يقول: شخص أقرض لن

 عن هبته وطالبه بقرضه؟
 ألنها مقبوضة. فإن الواهب ال يستحق شيئاً ، فإن أشهد عليها الموهوب على كل حال هذه مقبوضة
 ))البذاذة من اإليمان((.يقول: ما صحة حديث: 

، وأما فقهه فإنه يدل على أن العناية بالجسم والملبس أكثر من الالزم ت، الباري صححه الحافظ ابن حجر في ف
تكون مفضولة، والبذاذة  بحيث تكون عنايته على حساب أموره األهم سواء أن كانت في دينه أو دنياه فإنها حينئذ  

، ولذلك و رائحة ثيابه أبداً وال يجالسوه بسبب رائحته، أ ،المقصود بها التوسط، ليس المقصود بها أن يقذره الناس
نما يراد بذلك التخفيف من العناية الزائدة، ولذلك جاء االدهان ((الطهور شطر اإليمان))  ،وجاء االكتحال ،وا 

عن مهماته في أموره  ، ال يكون كل يوم بحيث يعوقهوجاء العناية بالشعر، لكن يكون ذلك غباً  ،وجاء التسري،
 مان((.))البذاذة من اإلي دينه ودنياه
 ....طالب:....

 ؟إيش
 ....طالب:...

 لكن ال تصل إلى حد يقذره الناس، البذاذة هي التي تكون..... ،إيه
 ....طالب:...

ألنه ال يقر في الشرع  ..؛الرثاثة ثياب رثة بمعنى إذا أردنا أن نحمل عليها الحديث، قلنا: هي التوسط، ال يصل
وال يمنع أن  ((الطهور شطر اإليمان))، ولذلك ال أبداً  جالسونه وال..،، وال يأن يكون اإلنسان بحيث يقذره الناس

 ، في غير حال اإلقامة، فيغتفر في السفر في غير حال اإلقامة.يكون أشعث أغبر، لكنه في حال السفر مثالً 



 وعلى آله وأصحابه أجمعين. على سيدنا محمدوبارك وصلى هللا وسلم 


